
Ogród Kneippa

Hodowla koni fiordzkich
 
Liliowy zakątek

Diabelski Kamień
 
Ekomuzeum przy szkole podstawowej 

Pomnik Powstańców Śląskich
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  PŁYTA LOTNISKA

 GogolinAutostrada A4

Strzelce Opolskie
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Tor Wyścigowy Silesia Ring
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Karolinka Golf Park
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początek zwiedzania

punkt trasy

tereny zielone

staw

aleje, ścieżki

teren zabudowany

miejsce noclegowe

punkt gastronomiczny

basen kąpielowy

przystanek autobusowy

parking

apteka

boisko

plac zabaw

kaplica

toalety

miejsce wypoczynku

Trasa 1.  W rodowej siedzibie Odrowążów (1,3 km) 
Trasa 2.  Leczymy ciało i duszę metodą ks. Kneippa (1,8 km)
Trasa 3.  W najpiękniejszej wsi (2,5 km) 
Odnogi  trasy 3
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Sanktuarium św. Jacka

Kaplica  św. Jacka

Brama Dzwonów

Kościół parafialny pw. św. Jacka. 

Grota solna i ogród zimowy
 
Sebastianeum Silesiacum

Cmentarz choleryczny
 
Izba Tradycji

Pomnik Ofiar I i II wojny światowej
 
Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza
Śladami Susła

1 7 13

2 8 14

3 9 15

4 10 16

5 11

6 12



Sebastianeum Silesiacum (recepcja czynna w godz. od 7.00 do 22.00 – w niedziele 
i święta od godz. 8.00, ul. Parkowa 1B, wjazd od strony ul. Bronisławy/1 Maja).

Karolinka Golf Park (recepcja ul. Lotnicza 4 czynna codziennie w sezonie
w godz.: 9:00-19:00. Poza sezonem od  10.00-18.00).

Tor wyścigowy Silesia Ring (recepcja ul. Lotnicza 5-7 czynna od pon.- pt.
w godz.: 8.00-16.00).

Sieć Najciekawszych Wsi -
opowieść o wartościach wiejskiego dziedzictwa

Sanktuarium św. Jacka 
Możliwość zwiedzania pałacu z prze-
wodnikiem przez osoby indywidualne 
pon.-pt. (11.00-14.00) oraz w soboty, 
niedziele, święta (od 13.00 do 16.00 
o każdej pełnej godzinie).
tel. +48 77 46 71 120
www.kamien.biz

Projekt Polskiej Sieci Odnowy
i Rozwoju Wsi realizowany
w Kamieniu Śląskim
przez gminę Gogolin

Tu odnowisz ciało i duszę!
 Kamień Śląski – niegdyś siedziba rycerska, obecnie wiejski 
kurort o europejskim standardzie. Tu przecinają się drogi 
pielgrzymów, turystów i osób poszukujących nowych doświadczeń. 
Nazwa nawiązuje do zbudowanego z wapieni kamiennego podłoża, 
na którym wieś ulokowano (pierwsza wzmianka z 1104 r.) i od wieków 
wykorzystywano do budowy domów.

 Kamień Śląski jest miejscem narodzin świętego Jacka oraz 
błogosławionych Bronisławy i Czesława, patrona Wrocławia 
z rodziny Odrowążów, którzy odegrali wielką rolę w ewangelizacji 
ówczesnej Europy. Szczególne zasługi oddał św. Jacek, żarliwy 
kapłan i wybitny misjonarz kaznodziejskiego zakonu św. Dominika.

 Kult św. Jacka żywy na Opolszczyźnie, a w Kamieniu Śl. w szcze-
gólności, decyduje o wymiarze duchowym tego miejsca. Ogniskuje 
się on wokół pałacu rodzin Larisch i Strachwitz, podniesionego z ruin 
w roku 1994 staraniem ówczesnego biskupa opolskiego Alfonsa 
Nossola, przy wsparciu Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie. 
W parku, na przeciw pałacu, wznosi się Brama Dzwonów, zwana 
„bramą pojednania i pokoju”. Dawne przypałacowe zabudowania 
gospodarcze zajmuje nowoczesny kompleks rehabilitacyjno-wy-
poczynkowy Sebastianeum Silesiacum. Do obiektu przylega 
Ogród Kneippa, gdzie, w ramach atrakcji „spaceru po wodzie”, 
można poddać się ogólnodostępnej hydroterapii wykorzystującej 
lecznicze właściwości wód oligoceńskich.

 Kamień Śląski, od momentu odbudowy pałacu, nabiera coraz 
większego znaczenia w skali kraju i regionu. Dawkę emocji zapewni 
Silesia Ring, tj. nowoczesny tor wyścigowy na obrzeżach wsi. 
Miłośnikom dostojnego relaksu służy, założony w roku 2015, 
Karolinka Golf Park.

 Miejscowość zapisała wspaniałą kartę odnowy wsi, metody 
rozwoju obszarów wiejskich zapoczątkowanej w wymiarze 
krajowym na Opolszczyźnie w 1997 roku. Wieś zyskała wyróżnienie 
w konkursie o Europejską Nagrodę Odnowa Wsi. Tu w 2007 r., w X 
rocznicę ustanowienia opolskiego programu odnowy wsi, odbył 
się VI Europejski Kongres Odnowy Wsi z udziałem przedstawi-
cieli wszystkich polskich regionów. W roku 2004 wieś zwyciężyła 
w konkursie „Piękna Wieś Opolska”.

Kamień Śląski.
Na drodze do odkryć

ZAPRASZA

WYDARZENIA CYKLICZNE:
•  Metropolitarne uroczystości odpustowe ku czci św. Jacka, 

Jarmark Odpustowy – w tym zawody w „Rzucie kamieniem”  
(corocznie weekend przed 17 sierpnia).

•  Bieg św. Jacka (corocznie w sobotę po uroczystościach 
odpustowych u św. Jacka).

•  Koncerty na wodzie (corocznie cyklicznie w niedziele w okresie letnim).
•  Uroczyste bicie dzwonów przy Bramie Dzwonów (w każdą 

sobotę o godz. 15.00 oraz w niedzielę o godz. 11.15 i o godz. 14.55).

Sieć Najciekawszych Wsi
-  opowieść o wartościach wiejskiego dziedzictwa
www.siecnajciekawszychwsi.pl

www.gogolin.pl www.facebook.com/GminaGogolin/


